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Kompleksowy system informatyczny dla szkół wyższych



KOMPLEKSOWY SYSTEM 
DLA NOWOCZESNEJ 
UCZELNI

Zaprojektowaliśmy system z myślą o różnych 
wymaganiach uczelni wyższych. Dowiedz się 
jak Comarch SEP (Smart Education Platform) 
może realizować Twoje potrzeby w  ramach 
dedykowanych modułów funkcjonalnych 
oraz dopasować się do zachodzących zmian 
i  technologii. Comarch SEP oferowany jest 
w  modelu klasycznym i usługowym w oparciu 
o chmurę Comarch. Wykorzystujemy nasze 
doświadczenie w projektach SaaS oraz solidne 
fundamenty w postaci sprawnej infrastruktury IT 
dostępnej we własnych Data Center.

 n Comarch SEP wspiera uczelnie w  obsłudze 
całości procesów edukacyjnych, zarządzaniu 
i administracji zapewniając bezpieczeństwo 
przetwarzanych danych. Integracja z systemem 
finansowo-księgowym pozwala na pełną 
obsługę zadań związanych z funkcjonowaniem 
szkoły wyższej.

 n System aktywnie wspomaga procesy 
dydaktyczne oraz biznesowe dostarczając 
aktualnych danych na temat: należności 
czy  zobowiązań poszczególnych studentów, 
rozliczeń godzin dydaktycznych wykładowców,  
przychodów oraz kosztów poszczególnych 
kierunków.

 n Nasze rozwiązanie zapewnia kompleksową 
obsługę wszystkich stopni studiów i  spraw 
naukowych, w tym I i II stopnia, przewodów 
doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich. 
Dostęp do aplikacji przez przeglądarkę 
internetową to wygoda użytkowania dla 
pracowników i studentów oraz skrócenie czasu 
potrzebnego na załatwienie bieżących spraw 
dzięki prostej procedurze składania i obsługi 
wniosków.

 n Tworzenie pełnej dokumentacji studiów, w tym 
suplementów do dyplomów, elektronicznego 
indeksu studenta, protokołów, zaświadczeń, 
a także obsługi studentów zagranicznych, 
dokumentów obcojęzycznych oraz rozliczeń 
finansowych w walutach obcych.

Poznaj nasze rozwiązanie 
Comarch Smart Education 
Platform
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Co wyróżnia system Comarch SEP?

MODUŁY SYSTEMU COMARCH SMART  
EDUCATION PLATFORM

Platforma studenta

Każdy student dzięki platformie może w prosty 
sposób sprawdzić swoje harmonogramy, oceny 
i punkty ECTS, rozliczenia f inansowe, przebieg 
praktyk czy prace dyplomowe. Platforma daje 
możliwość zapisania się na zajęcia dodatkowe 
i wygodnej komunikacji z wykładowcami lub 
dziekanatem. Również obsługa spraw studenckich 
przez dziekanat jest znacznie szybsza. Student 
może złożyć wniosek wraz z załącznikami oraz 
sprawdzić statusu realizacji sprawy online.

Akademickie Biuro Karier

Pomoc w zdobyciu praktycznych umiejętności 
już w czasie studiów to bardzo ważna kwestia dla 
kandydatów na studia, która może zdecydować 
o wyborze danej uczelni. Rozwinięte usługi  
Akademickiego Biura Karier pomagają budować 
kompleksowo przyszłe kompetencje zawodowe. 
Ewidencja kwalif ikacji, zarządzanie ofertami 
czy możliwość promocji szkoleń, staży, praktyk 
czy konferencji jest znacznie prostsza. Studenci 
mogą zapisać się na konsultacje zawodowe, 
a pracodawcy dodawać swoje ogłoszenia.

Bieżące aktualizacje zgodne z najnowszymi przepisami prawa (np. RODO) oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych danych

Stale rozwijana automatyzacja procesów zarządzania uczelnią dla oszczędności Twojego czasu 
oraz pełna adaptacja systemu w ramach infrastruktury IT uczelni

Ciągły rozwój nowych funkcjonalności przydatnych w codziennej pracy dla zapewnienia 
większego komfortu użytkowania

Sprawdzone standardy projektowania interfejsów dla jeszcze prostszej oraz intuicyjnej pracy 
z systemem i pomoc profesjonalnego serwisu w kolejnych latach

Wygodne raportowanie, analizy oraz obsługa sprawozdań, prosta możliwość dostosowania do 
konkretnych wymagań użytkownika
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Rekrutacja

Każda uczelnia określa własne zasady 
rekrutacji dla różnego typu i rodzaju studiów 
wraz z dodatkowymi testami czy rozmowami 
kwalif ikacyjnymi. Kompleksowe wsparcie tego 
procesu przez nasz system, daje możliwość 
prowadzenia równolegle wielu naborów dla jednej 
rekrutacji czy odpowiedniego dostosowania 
formularzy rekrutacyjnych. To również wygodny 
sposób generowania dokumentów oraz 
ich ewidencji w bazie danych, wydruku list 
rankingowych czy wysyłania powiadomień.

Programy kształcenia

System wspiera obsługę programów kształcenia 
dla wszystkich stopni studiów oraz form 
kształcenia zgodnie z PRK. Prosta obsługa  
programów kształcenia dla nowych kierunków 
i kolejnych edycji, projektów planów studiów, 
efektów kształcenia, minimum kadrowego oraz 
sylabusów. Zapewnia kontrolę poprawności 
dokumentacji oraz umożliwia jej wersjonowanie. 
Wygodna edycja i modyfikacja szablonów 
programów kształcenia, zapewnia elastyczność 
w obliczu zmian ustawowych.

Elektroniczna legitymacja

Nasze rozwiązanie umożliwia prostą integrację 
z systemami obsługi elektronicznych legitymacji 
studenckich. Karty elektroniczne mogą również 
pełnić inne funkcje np. karty wstępu do klubu 
studenckiego, karty rabatowej czy punktowej 
w  programach lojalnościowych. To też najlepszy 
sposób na prowadzenie identyfikacji osób oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa danych. Karta może 
być również kluczem dostępu do wielu różnych 
podsystemów uczelnianych.

Internetowa rejestracja

Pierwsze wrażenie zrobisz tylko raz, dlatego 
przejrzysta prezentacja oferty edukacyjnej 
uczelni dla przyszłych studentów jest taka ważna. 
Zadbaliśmy również, aby internetowa rejestracja 
kandydatów na studia była prosta i intuicyjna. 
Cały proces zachowuje najwyższe standardy 
bezpieczeństwa danych. Dedykowany formularz 
prowadzi użytkownika przez cały proces, od 
rejestracji na wybrany kierunek, realizację płatności 
online aż do decyzji o przyjęciu na studia. Pozwala 
również na obsługę różnych wersji językowych.



COMARCH SEP 5

Egzaminy i prace dyplomowe

Nasze rozwiązanie daje możliwość kontroli 
poprawności procesów egzaminacyjnych i prac 
dyplomowych, dzięki integracji z jednolitym 
systemem antyplagiatowym JSA oraz 
ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych 
ORPD. Moduł pozwala na wygodne generowanie 
protokołów dla promotora i recenzenta pracy 
dyplomowej oraz wprowadzanie ocen. Student 
może w prosty sposób zarejestrować temat pracy 
dyplomowej lub sprawdzić etap oceny pracy.

Tok studiów

Moduł zintegrowany z ogólnopolskim systemem 
POLON dla wszystkich typów studiów oraz 
kursów. Prosta ewidencja oraz zarządzanie 
danymi studentów, planami studiów, 
grupami studenckimi, podaniami, raportami, 
sprawozdaniami, zaświadczeniami i decyzjami. 
Obsługuje sesje egzaminacyjne, wydawanie 
dyplomów oraz suplementów czy tworzenie 
protokołów ocen. Wspiera obsługę studentów na 
wymianach studenckich np. ERASMUS+. Posiada 
wiele przydatnych funkcjonalności jak obsługa 
umów, dokumentów czy stypendiów.

Stypendia

Sprawny system pomocy f inansowej to duży atut 
uczelni. Umożliwiamy wprowadzanie i ewidencję 
wniosków stypendialnych, ich automatyczne 
rozpatrzenie na podstawie zdefiniowanych 
progów i stawek, sporządzanie list wypłat oraz 
przelewów na rachunek studenta, zlecanie wypłat, 
przelewów do banków i obsługę decyzji oraz 
odwołań. Definiowanie treści przepisów i aktów 
prawnych drukowanych na decyzjach, zmiany 
algorytmu oraz składowych wyliczania średniego 
dochodu na członka rodziny.

Opłaty

Sprawna i prosta obsługa f inansowo-księgowa 
opłat za studia jest możliwa dzięki intuicyjnym 
narzędziom do generowania umów czy 
masowemu naliczaniu wszelkich opłat zgodnych 
z  regulaminem uczelni. Nasze rozwiązanie daje 
również możliwość indywidualnego naliczania 
opłat i odsetek, obsługę rabatów, korekt opłat, 
wysyłkę upomnień oraz przygotowania zestawień 
rozrachunków. Zastosowane w naszym systemie 
mechanizmy znacznie przyspieszają te procesy.
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Planowanie zajęć

Proste planowanie zajęć dzięki definicji 
zasobów (budynki i sale), określanie kalendarza 
dydaktycznego w zakresie danego roku 
akademickiego, przydzielanie wykładowców 
oraz rezerwacja ich czasu. Wprowadzanie 
harmonogramów zajęć na siatkę godzinową, 
rezerwacja sal i późniejsze zmiany. Dodatkowo 
możliwe jest łączenie poszczególnych zajęć, 
wyliczenie godzin i kwot z ponadwymiarowych 
zajęć, korekta przydziału lub rozliczenia zajęć, 
analiza obciążenia wykładowców oraz sal dzięki 
raportowaniu stanu zasobów.

Czesne

Obsługa wpłat na indywidualne konta bankowe 
lub w kasie. Wystawianie faktur dla studenta, 
a także innego wskazanego płatnika i prowadzenie 
transakcji wielowalutowych (obciążenia i wpłaty). 
Możliwe jest stosowanie obciążeń indywidualnych 
i zbiorowych, definiowanie rabatów i korekt 
oraz dzielenie opłat na raty. Moduł pozwala na 
proste generowanie raportów dotyczących opłat 
studenckich z podziałem na kierunki, instytuty, 
tryb studiów, indywidualne konta studenckie, na 
dany czas lub okres.

Platforma wykładowcy

Wykładowcy znajdą na Platformie wszystkie 
niezbędne informacje. Wygodny dostęp do 
harmonogramu zajęć, tworzenie i sprawdzanie listy 
obecności, sylabusy i protokoły ocen wypełniane 
online oraz proces recenzowania i promowania 
prac dyplomowych. Dzięki Platformie organizacja 
pracy staje się bardzo efektywna. Wykładowca 
dostaje pogrupowane zadania do wykonania. 
Zadania mogą dodatkowo zawierać załączniki, 
dokumentacje lub określony czas ich realizacji.

Praktyki

Moduł umożliwia sprawną obsługę praktyk 
studenckich, proste tworzenie bazy oferowanych 
przez uczelnię praktyk, składanie wniosków 
o możliwość odbycia oraz zaliczenia praktyki 
studenckiej. Przejrzysty elektroniczny dziennik 
praktyk rejestruje czas i okres odbywanej praktyki. 

Moduł współpracuje z Platformą studenta, a także 
wykładowcy, umożliwiając składanie wniosków, 
wypełnianie dziennika praktyk czy rozliczanie 
praktyk online.
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Sprawy

Wszystkie sprawy obsługiwane przez dziekanaty, 
sekretariaty oraz inne działy uczelni pod kontrolą. 
Wsparcie zarządzania dokumentami, dostęp do 
prowadzonych spraw czy historii zmian. Studenci 
dzięki platformie widzą na jakim etapie realizacji 
jest ich sprawa. Automatyczne akcje oszczędzają 
czas np. po skreśleniu studenta, zmieniany jest jego 
status, nadawany numer decyzji, udostępniany 
wydruk decyzji o skreśleniu oraz wstrzymana 
wypłata przyznanych stypendiów. Każdą akcję 
można dodatkowo zdefiniować i określić.

Panel administracyjny

Potrzeby mogą się zmieniać. Ważne, aby na nie 
reagować. Nowoczesny Panel administracyjny 
ułatwia bieżące wprowadzanie zmian, planowanie 
oferty edukacyjnej, opłat, organizację struktury 
oraz projektowanie procesów, a to wszystko 
zależnie od aktualnych wymagań. System może 
być elastycznie dopasowywany do potrzeb, 
dzięki zarządzaniu użytkownikami, rolami, 
uprawnieniami, separacji wprowadzanych danych 
czy ich automatycznej autoryzacji. Zarządzanie 
uczelnią staje się naprawdę efektywne.

Wydawnictwa

Proste definiowanie oraz zmiany istniejących 
wydawnictw, tworzenie nowych raportów 
i  druków, nadawanie uprawnień do korzystania 
z wydruków. Generowanie raportów, dokumentów 
i  sprawozdań w wielu popularnych standardach 
zapisu. Definiowanie parametrów wydruków 
według zapytań do bazy (np. wybór wydziału 
z  listy wydziałów ze słownika bazy danych). 
Współpraca z wieloma serwerami raportów m.in. 
Jasper Reports, iReport, Excel czy HTML.

Dziekanat

Wsparcie obsługi studentów, doktorantów oraz 
procesów dydaktycznych równolegle przez 
wiele dziekanatów. Pracownikom dziekanatu 
przydzielane są zadania według ich ról. 
Nowoczesny obieg dokumentów (workflow) do 
obsługi spraw ułatwia pracę. W bazie danych 
zapisywany jest przebieg sprawy z możliwością 
wystawienia odpowiednich dokumentów. 
Kontrolę wyników w nauce, przydzielanie 
do grup (ręczne i  automatyczne), ewidencję 
ubezpieczeń i badań okresowych czy kontrolę 
salda rozrachunków.
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